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Kipsi tulee läheltä

Hyvät ideat ovat yksinkertaisia, ja usein ne myös soivat!

Hankolaisissa asuintaloissa ulkopinta on kestotestissä, siksi
korjausmenetelmäksi valittiin Aquapanel Outdoor -levyjärjestelmä.

Klassikkotaloon valittiin Knaufin alakattolevyt.

Voimalaitoskipsi saa uuden elämän ekologisesti.
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Knauf on yksi Euroopan suurimmista
rakennusmateriaalivalmistajista, jolla on
toimintaa maailmanlaajuisesti. Knaufilla on yli 150 tuotantolaitosta ja 22 000
työntekijää.
Knauf-nimi tulee yrityksen vuonna 1932
perustaneelta perheeltä. Knauf toimii
edelleen perheyrityksenä, joka valmistaa
ensisijaisesti kipsilevyjä ja kipsituotteita,
kalkkia, kalkkikiveä ja lämmöneristemateriaaleja. Tuotteita markkinoidaan
ja toimitetaan kaikissa Euroopan maissa
sekä useissa maissa Euroopan ulkopuolella. Suomessa Knauf valmistaa kipsilevyjä Kankaanpään tehtaalla.
Knauf Oy:n tuotevalikoimaan kuuluvat
kipsikartonkilevyt, kipsipohjaiset laastit
ja lattiamassat, Danoline-akustiikkalevyt,
Aquapanel-sementtilevyt, Heradesignpuumagnesiittilevyt, teräsrangat, tarkastusluukut sekä laastipumput ja -sekoittajat.
Ympäristö ja laatu ovat toimintamme kivijalkoja. Ympäristö- ja laatusertifikaatit
ohjaavat kaikkea tekemistämme.
Lisätietoja
www.knauf.fi

» Pääkirjoitus

Turvallisesti eteenpäin!
Menestys perustuu
aina osaamiseen.
Kesä, aurinko ja lämpö ovat vihdoin saapuneet tänne pohjolaankin. Lisääntyneen valon myötä näyttää myös rakennusalan markkinatilanne valoisammalta kuin pitkään aikaan.
Ilmassa on selkeästi positiivista henkeä ja odotukset kesän ja tulevan sesongin osalta ovat korkealla.
Haastavan vuoden 2009 jälkeen tuntuu hyvältä saada tunnustusta oman konsernin taholta. Knauf Oy palkittiin PohjoisEuroopan parhaana yksikkönä viime vuonna. Tunnustuksen
painoarvoa lisää se, että Pohjois-Euroopan alueeseen lasketaan mukaan suurista markkina-alueista Iso-Britannia ja osia Saksasta.
Arviointikriteereinä oli toimintojen tehokkuus ja kehittyminen
edelliseen vuoteen verrattuna. Menestyksen avaimena osaltamme oli tällä kertaa toimintojen oikea-aikainen sopeuttaminen edessä olleeseen taantumaan nähden.
Tavoitteenamme ei kuitenkaan ole voiton maksimoiminen lyhyellä tähtäimellä
toimintoja ja kuluja karsimalla, vaan pitkäjänteinen oman osaamisen kasvattaminen ja
sitä kautta parempien palveluiden ja järjestelmien kehittäminen asiakkaillemme. Alkuvuoden teemanamme on ollut turvallisuus. Työntekijöillämme on oikeus turvalliseen ja
terveelliseen työympäristöön. Asiakkaillamme on oikeus luottaa siihen, että käyttämällä
Knaufin hyväksyttyjä tuotteita
”Tavoitteenamme on oman ja järjestelmiä, he voivat rakentaa turvallisen ja terveellisen
osaamisen kasvattaminen
ympäristön, on sitten kyseessä asunto, koulu, toimisto tai
ja sitä kautta parempien
mikä tahansa rakennuskohde.
palveluiden kehittäminen”
Alkuvuoden
aikana
olemme halunneet korostaa
turvallisuuden merkitystä toiminnassamme. Toimimme OHSAS 18001 periaatteiden
mukaisesti ja turvallisuuden huomioiminen jokapäiväisessä toiminnassa on jokaisen
knaufilaisen oikeus ja velvollisuus.
Aurinkoista ja turvallista kesää toivottaen!
Kai Nurmi
toimitusjohtaja

Päätoimittaja Kai Nurmi
Toimitus ja ulkoasu Shandy Finland Oy
Paino Painotalo Auranen Oy
Jakelu Knaufin asiakasrekisteri

Myynti ja hallinto
Lars Sonckin kaari 14
PL 18, 02601 Espoo
Puhelin: (09) 476 400
Email: info@knauf.fi

Tuotanto ja
logistiikka
Kenttäkatu 4
38700 Kankaanpää
Puhelin: (09) 476 400
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Korjausrakentaminen on
edullisinta tehdä ajoissa.
Korjausrakentamisessa kannattaa olla ajoissa liikkeellä.
Kun vahinko on jo tapahtunut, kustannukset ja työmäärä
saattavat moninkertaistua. Julkisivujen korjausrakentamiseen keskittynyt Raitayhtiöt tuntee hyvin Suomen rakennuskannan korjaustarpeet.
Korjausrakentamisen kasvu on
jatkunut tasaisesti jo vuosia suhdanteista
huolimatta. Kiinteistökannan ikäjakauman
perusteella korjausrakentamiseen erikoistuneilla yrityksillä riittää töitä jatkossakin.
Tällä hetkellä korjauskierroksen ytimessä
ovat 70-luvun rakennusbuumin kerrostalot.
Korjausrakentamisen aikapommista puhuminen on Raitayhtiöiden varatoimitusjohtaja Markku Kalevon mielestä kuitenkin

liioiteltua.
”70-luvun talo ei ole vielä elinkaarensa
päässä, jos perustukset ovat kunnossa eikä
pahoja vesivahinkoja ole päästetty tapahtumaan”, Kalevo sanoo. Rahallisesti puhutaan
silti merkittävästä satsauksesta, mikäli talolle ei ole tehty mitään. Täysin kunnostettuna
päästään kuitenkin 40–50 vuotta eteenpäin
normaalilla ylläpidolla.
Pääsääntöisesti remontit aloitetaan vas-

ta kun rakenteet oireilevat. ”Autokin viedään
öljyvalon syttyessä huoltoon, vaikka tilillä
huono tilanne olisikin. Vaihtoehtona kun
on kallis koneremontti ja auto pitkään korjaamolla”, Kalevo vertaa. Oireilevan kohdan
korjaaminen ei usein enää riitä, vaan on korjattava myös rakenteita. Vesivuodot ovat tyypillisiä esimerkkejä tilanteista, joissa kustannukset ja työmäärä voivat moninkertaistua,
mikäli toimeen ei tartuta välittömästi. Usein
todetaan, että yhtiöllä ei ole varaa korjauksiin, mutta korjausvelka on silti se pienempi
paha talon arvon ja asumisviihtyvyyden turvaamiseksi. ”Pahimmassa tapauksessa oireet
lakaistaan maton alle pienillä korjauksilla ja
annetaan tilanteesta väärä kuva osakkaille”,
Kalevo toteaa.

"Asiantuntijan avulla taloyhtiö säästää
kuluissa ja asumisviihtyvyys paranee",
uskoo Raitayhtiöiden varatoimitusjohtaja
Markku Kalevo.
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Kerrostalot ovat pitkäaikaista omaisuutta
ja tarvitsevat järjestelmällistä hoitoa.
Vantaalainen Asunto Oy Myyrijärvi
solmi Raitayhtiöiden kanssa IKINUORIsopimuksen, johon sisältyi huolellinen
julkisivuremontti ja ylläpito pitkälle
2020-luvulle.

julkisivuliiketoimintaa osana maan johtavaa
korjausrakentamiseen keskittynyttä Consti
Yhtiöitä, jonka avainhenkilöinä toimitusjohtaja Risto Kivi ja varatoimitusjohtaja
Kalevo myös toimivat.

Erikoisosaamista ja
synergiaetuja

Vuosikertojen tyypillisiä
korjauskohteita

koivaa elinkaariajattelua pakon edessä tehtyjen korjausten sijaan. Elinkaariajattelun ja
ajoissa tehtyjen remonttien ansiosta kustannukset pysyvät inhimillisinä, asumisviihtyvyys paranee ja omaisuuden arvo nousee.

Korjausrakentamisen kohteet vaihtelevat
paljon rakennusvuoden perusteella. 70-luvulla rakennetuissa taloissa joudutaan usein
uusimaan paljon rakenteita kuten parvekkeita ja julkisivuja. Vähemmällä päästään 80-lu- Raidallista historiaa
vun taloissa, joissa mahdollisesti vaihdetaan Raitayhtiöiden tarina alkaa vuodesta 1966,
ikkunat, parannetaan rakenteiden energia- jolloin Pentti Raitalinnan perustama yritys
tehokkuutta tai tasoitetaan ja maalataan erikoistui elementtirakentamisen yleistyesvanhoja rakenteita.
sä saumaustöihin.
”80-luvulla
vasta
1990-luvulla Rai”Huoltokäsittely noin
harjoiteltiin 3-kertai
tayhtiöt keskitsia laseja, joten ne 15 vuoden iässä pidentää tyi vanhenevan
olivat huonolaatuisia
rakennuskannan
merkittävästi talon
ja valmistettu turbovaativiin
julkikasvatetusta puusta”,
siv u-urakoi hin
elinkaarta.”
sanoo Kalevo.
ja loi pohjan nyNoin 15 vuoden iässä talo kaipaa huol- kyiselle toiminnalle. Kaikista muuraus- ja
tokäsittelyä, joten juuri nyt eletään 90-luvun rappaustöistä vastasi vuodesta -93 lähtien
talojen elinkaaren kannalta tärkeitä vuosia. juuri perustettu RKM Kivi ja Kalevo, joka
Huoltokäsittelyjen yleistyminen kertoo, että yhdistyi Raitayhtiöihin kokonaan vuoteen
yhtiöt ovat pikkuhiljaa omaksuneet enna- 2006 mennessä. Nykyinen Raitayhtiöt vetää

Constin ja sen osakasyritysten tiivis yhteistyö tarjoaa asiakkaille erikoisosaamista ja
toisaalta laajan palveluvalikoiman kaikkiin
korjausrakentamisen tarpeisiin. ”Kukin liiketoiminta-alue on osaava ja lähellä asiakaspintaa. Ketteryys ja innokkuus hankkeisiin
on hyvin nähtävissä”, Kalevo vahvistaa.
Oman liiketoiminta-alueensa eli julkisivuprojektit Raitayhtiöt pyrkii toteuttamaan
mahdollisimman pitkälle omalla, 150 henkilön ammattilaisporukalla. Jotta korjaustarpeisiin voidaan vastata jatkossakin, nuorten
työntekijöiden kouluttamista alalle olisi tehostettava. ”Porukka ukkoontuu väistämättä. Lähtijöitä on enemmän kuin tulijoita”,
Kalevo myöntää.

Ammattilaisen vinkkejä
ylläpitoon
”Asuntoyhtiöissä erityisen tärkeää olisi löytää ainakin yksi yhteistyökumppani, jolla
on asiantunteva kokonaisnäkemys yhtiön
tilasta ja tarpeista”, Kalevo sanoo. Luottokumppani voi olla isännöitsijä, suunnitteluorganisaatio tai vaikkapa urakoitsija, mistä
Kalevolla itsellään on hyviä kokemuksia.
Yhtä tärkeää on, että kumppaniin luotetaan
ja hankkeiden perusteena oleva tieto on ajan
tasalla.
Korjausvelkaa tuskin mikään yhtiö onnistuu välttämään. Riittävän ajoissa ja kustannustehokkaasti toteutetuissa hankkeissa
sitä tarvitsee usein vähemmän kuin pakon
edessä korjaamiseen. Ja maallikkokin voi silmämääräisesti arvioida asuinyhtiönsä kuntoa. Vaikkapa roskia vietäessä havaittu vika
ja siihen reagoiminen voi säästää yhtiölle
sievoisen summan.
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» Ajankohtaista

Korjausrakentamisen tuotteiden
kysyntä kasvaa nopeasti
Knaufilla ollaan valmiina korjausrakentamisen räjähdysmäi
seen kasvuun. Etenkin vanhat 1970-luvun lähiöt kaipaavat
pikaisesti peruskorjausta.
Keskustelu Suomen rakennuskannan
pinnan alla kytevästä korjausrakentamisen
pommista on jatkunut jo vuosia. Monet
tavarantoimittajat ovat tähän jo reagoineet
satsaamalla korjausrakentamisen tuotteisiin.
Korjausrakentaminen on jatkanut tasaisen
käyrän mukaisesti, vaikka uudisrakentaminen hetkeksi lähes seisahtui edellisvuoden
aikana. Todellinen tarve esimerkiksi putki- ja julkisivuremonteille olisi useiden ar-
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vioiden mukaan kuitenkin huomattavasti
suurempi.
”70-luvulla tehtailtiin kovaan tahtiin
kerrostalolähiöitä, joten sen pitäisi pian näkyä piikkinä korjaurakentamisessa”, uskoo
Knaufin tuoteryhmäpäällikkö Janne Salmi.
Kiivaimman rakennusbuumin aikana
rakennetut lähiöt ovat saavuttaneet melko
lyhyeksi suunnitellun elinkaarensa ehtoopuolen. Putkiremontit, julkisivuremontit ja

märkätilojen linjasaneeraukset ovat väistämättä edessä. Silti monessa kohteessa kalliita remontteja on lykätty tuonnemmaksi ja
useimmiten syynä on raha.
Edullisinta olisi silti toimi hyvissä ajoin,
sillä hintataso tuskin laskee ja viivästely
voi aiheuttaa myös korjaustarvetta lisääviä
ylimääräisiä vahinkoja. Pahin virhe on silti
yrittää säästää kosmeettisella pintaremontilla, joka piilottaa mahdolliset ongelmat,
mutta ei poista niitä.

Tuulettuva julkisivurakenne
pitää pintansa
Uudisrakentamisen materiaaleihin keskittyneen Knaufin yhteistyöverkosto korjaus-

rakentamiseen erikoistuneiden urakoitsijoiden kanssa on laajentunut jatkuvasti.
Kipsilaastien lisäksi korjausrakentamisen
päätuotteita ovat kosteutta kestävät Aquapanel-sementtilevyt, joista kovempi Outdoor sopii julkisivuihin ja laatoitusalustaksi
sopiva Indoor märkätilojen linjasaneerauksiin.
”Pääsääntöisesti olemme mukana korjausrakentamisen projekteissa silloin, kun
halutaan saumaton, rapattu julkisivu”, Salmi
linjaa.
Vaihtoehdoksi Knauf tarjoaa julkisivuihin levyrakennetta, joka mahdollistaa
saumattoman rappauspinnan sekä lisälämmöneristyksen ja kestää vaativiakin sääoloja
tuulettuvuutensa ansiosta.
Tuulettuva levyrakenne on yleistymässä
korjausrakentamisessa vaihtoehtona perinteisemmälle eristerappaukselle.
Rakennustapa ei ole uusi, sillä periaatteessa samalla tuulettuvalla rakenteella on
tehty menestyksekkäästi pientaloja jo toista
sataa vuotta.

Tekninen tuki auttaa
onnistumaan
Kustannuksiltaan levyjärjestelmä on kilpailukykyinen muiden vaihtoehtojen kanssa.
Kosteutta ja iskuja kestävä materiaali sekä
tuulettuvuus ovat myös avain julkisivun
pitkään ikään. Materiaalien osuus on yleensä korkeintaan 20 % kustannuksista, joten
jokainen säästetty työtunti tuntuu tilaajan
kukkarossa.
Silti on hyvä tehdä asiat kerralla oikein,
sillä julkisivusaneerauksissa virheet tulevat
todella kalliiksi. Pikkupaikkausten sijaan on
yleensä purettava koko seinä ja rakennettava
se uudelleen.
Parhaan lopputuloksen ja mahdollisimman sujuvan työn takaamiseksi Knaufin
rooli ei ole rajoittunut pelkästään luotettavaksi tavarantoimittajaksi. ”Toimimme
projekteissa yhä enemmän myös suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden teknisenä tukena”,
Salmi luonnehtii.
Kentältä saatu positiivinen palaute vahvistaa, että Knaufin laatu on ollut kohdallaan
niin tuotteissa kuin toimituksissakin. Aquapanel-järjestelmään tehtävien parannusten
ansiosta jatkossa palvelu pelaa entistäkin
paremmin. Urakoitsijan työtä luonnollisesti
helpottaa, jos tarvittavat materiaalit ja teknisen avun saa yhdeltä luukulta.

Janne Salmi on kosteudenkestävän Aquapanel-levyjärjestelmän asiantuntija.

Mies Aquapanelin takana
Kun Knauf lanseerasi vaatiiviin kohteisiin kehitellyt Aquapanel-rakennuslevyt
Pohjoismaissa 2004, ohjaksiin tarttui tuoteryhmäpäällikkö Janne Salmi. Kysynnän
voimakkaan kasvun myötä Aquapanel on työllistänyt Salmea kokopäiväisesti viimeiset kolmisen vuotta. Rakennusalalla monille tutuksi tullut mies vastasi aiemmin
kipsilevyjen Länsi- ja Pohjois-Suomen myynnistä ja aloitti Knaufilla jo kesäkuussa
1998.
”Tekniset järjestelmät ja parhaiden
ratkaisujen löytäminen tarjoavat mukavasti haastetta, vaikka rakennuslevyt sellaisenaan ovatkin melko yksinkertainen
tuote”, Salmi sanoo.
Aggressiivinen myyntityö ei Salmen
mukaan alalle sovi, sillä työ perustuu
osaamiseen ja asiantuntijuuteen. ”Käytännössä olen mukana rakennusprojekteissa ja pidän yhteyttä suunnittelijoihin
ja urakoitsijoihin”, kuvailee Salmi työpäiväänsä.
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Knauf Oy palkittiin PohjoisEuroopan parhaana yksikkönä
Knauf Oy on palkittu jälleen konsernin sisäisessä arvioinnissa Pohjois-Euroopan parhaana liiketoimintayksikkönä vuonna 2009. Edellinen voitto
tuli vuonna 2007.
Mittareina käytettiin muun muassa tuottavuutta, tehokkuutta ja liikevaihdon kehitystä.
Palkinnon painoarvoa lisää se, että Knauf PohjoisEurooppaan kuuluvat myös suuret markkina-alueet, kuten Iso-Britannia ja Saksan Danogips.
Palkinto on osoitus siitä, että Knauf Oy onnistui sopeuttamaan toimintaansa menestyksekkäästi kaikilla osa-alueilla vuoden 2009 aikana.
Menestyksen siivittämänä on hyvä jatkaa
eteenpäin ja kun markkinoiden mittaritkin osoittavat positiiviseen suuntaan, voidaan vuoden
2010 odottaa sujuvan varsin kiireisissä merkeissä.

KNAUF GOLF 2010
Järjestämme taas muutaman vuoden tauon jälkeen Knaufin golftapahtuman
yhteistyökumppaneillemme.

Torstai 19.8.2010
Master Golf, Espoo
Pelimuotoina
• HCP 0–18 lyöntipeli täysin tasoituksin
• HCP 19–36 Piste Bogey
• Leikkimielinen Pink Ball -kisa
Kilpailu pelataan puistomaisella Master-kentällä. Jos et pelaa, voit harjoitella pron opastuksella.
Peliryhmät täytämme ilmoittautumisjärjestyksessä, mukaan mahtuu 72 pelaajaa.
Jos olet kiinnostunut osallistumisesta, ota yhteyttä 6.7.2010 mennessä:
camilla.nyman-nurmi@knauf.fi. Mainitse tasoituksesi ja seurasi.

Tervetuloa viettämään hauska ja liikunnallinen päivä hyvässä seurassa!

8 | GIPSOLUTION 2 / 20 1 0

Pientalojen julkisivurakentamisen
uudet tuulet
Omakotirakentamisen aloitukset
ovat kasvaneet lähes 35 % edellisvuoteen
verrattuna ja talopakettien osuus pientalorakentamisessa on lisääntymässä. Rakennustutkimus RTS arvioikin taloteollisuuden
tuplaavan liikevaihtonsa aikavälillä 2010–
2013. Pientalorakentamisessa puu on tuttuakin tutumpi julkisivujen rakennusmateriaali. Rakennusperinteeseemme kuuluukin
olennaisena osana luonnonläheinen puurakentaminen. Vahvoihin perinteisiin on toki
hyvä nojata, mutta kehittyminen ja uudet
menetelmät puoltavat nekin paikkaansa.
Knaufin Aquapanel Outdoor -julkisivujärjestelmä tarjoaa turvallisen ja testatun
julkisivurappausjärjestelmän raskaiden tiilija muiden muurattujen julkisivuverhousten
tilalle myös pientaloihin. Järjestelmä perus-

Pientalorakentaminen on kääntynyt
hienoiseen nousuun taantuman hellitettyä
otettaan, arvioi Rakennustutkimus RTS.

tuu rapattavaan kiviainespohjaiseen levyyn
sekä tuulettuvaan rakenteeseen, joka poistaa
mahdollisen kosteuden luonnollisesti - julkisivurakenne yksinkertaisesti hengittää.
Aquapanel Outdoor -sementtilevy on
veden- ja kosteudenkestävä, joka on kehitetty erityisesti julkisivujen rappausalustaksi.
Aquapanel Outdoor -julkisivujärjestelmällä
saavutetaan korkeatasoinen, rapattu julkisivu, jonka lujuus-, jäykkyys ja säänkestävyysominaisuudet ovat huippuluokkaa.
Järjestelmä soveltuu hyvin esimerkiksi
elementtituotantoon puutaloteollisuuden
tarpeisiin. Järjestelmän helppo työstettävyys
takaa rappausvalmiin pinnan nopeasti, mutta kustannustehokkaasti.
”Kilpailuetu puutaloteollisuudelle on
selkeä. Aquapanel Outdoor -julkisivujär-

jestelmä mahdollistaa puutalorakentamisen
kaava-alueille, joissa vaaditaan rapattuja
julkisivuja”, toteaa Knauf Oy:n tuoteryhmäpäällikkö Janne Salmi. ”Järjestelmämme
takaa kestävän, laadukkaan ja ennen kaikkea
edustavan rapatun lopputuloksen”, Salmi lisää.
Aquapanel-sementtilevy on portlandsementistä koostuva, luja ja kestävä lasikuituverkolla molemmista pinnoistaan
vahvistettu sementtilevy, joka on veden- ja
kosteudenkestävä. Sementtipohjainen palamaton rakennuslevy on luonnollinen valinta rakennuskohteisiin, joissa on asetettu
erityisvaatimuksia seinien iskun- ja kosteudenkestävyydelle sekä vedenpitäville julkisivurappusjärjestelmille.
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» Uutisia Knaufista

Uutta voimaa markkinointiin
Markkinointipäällikkö Ari Hyvärinen tuo kaivattuja lisäresursseja Knaufin markkinointiin Suomessa. Pesti on uusi ja
tehtäväkenttä laaja. Työt eivät tekemällä lopu, sillä Knauf on
vahvassa kasvussa uusien tuotekonseptien myötä.

Markkinointipäällikkö Ari Hyvärinen ottaa
tuntumaa Knaufin tuotteisiin. Uutuuksia tulee
jatkuvasti ja tuotetiedon päivittäminen on osa
jokaisen knaufilaisen arkipäivää.

Ari Hyvärinen aloitti markkinointipäällikkönä Knaufilla toukokuun 2010 alussa.
Tehtävä sijoittuu mielenkiintoisesti myynnin
ja teknisten asiantuntijoiden välimaastoon,
jossa kommunikaatiolla on ratkaiseva rooli.
Esimiehenä on myyntijohtaja Jari Berglund.
Eräänä tehtävänä Arilla on muokata asiakkailta tulevat tarpeet ja toiveet sellaiseen
muotoon, että niihin vastataan oikealla tarjoomalla. Jokainen maa on näet omanlaisensa, hyvin yksilöllinen markkina-alueensa. Se
mitä myydään Suomessa, eroaa olennaisesti
vaikkapa Ruotsista. Perinne, rakennusmääräykset, ilmasto, rakennuskannan ikääntyminen – kaikki ne vaikuttavat siihen, mitä Knauf
täällä tuottaa ja tarjoaa asiakkailleen.
Ari on koulutukseltaan sähköisen liiketoiminnan tradenomi vuosimallia 2007.
Ensimmäinen työpaikka oli markkinointiassistentin paikka Onnisella, jossa vastuulla oli
Hanakat-ketjumarkkinointi. Sieltä Ari siirtyi
Icopaliin markkinointiviestintäpäällikön tehtäviin. Nyt oli aika ottaa askel eteenpäin uralla
ja laajentaa osaamistaan. Knauf kehittyvänä
ja kansainvälisenä yrityksenä kiinnostaa!

Uudistuminen tärkeää
”Knauf on arvostettu ja tunnettu toimija
Suomessa, siitä on hyvä lähteä rakenta-

Tervetuloa, Maija!
Maija Lähteenmäki on uusi myyntiassistenttimme, joka korvaa äitiyslomalle
siirtyneen Kaisa Peuralan. Uusi tulokas on
valmistunut markkinoinnin ja kansainvälisen
liiketoiminnan tradenomiksi viime vuoden
lopulla Pirkanmaan AMK:n Ikaalisten yksiköstä.
”Kiirettä pitää, se on tietysti positiivinen
ilmiö. Asiakkainamme ovat tukkurit ja jälleenmyyjät Suomessa, joille tavaraa lähtee
entistä enemmän. Kyllä rakentamisen piris-
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tymisen huomaa selvästi”, Maija havainnoi.
Maijan työtehtäviä ovat mm. tilaustenkäsittely ja laskutus, erikoisesti alakattolevyjen
ja Aquapanelin osalta. Samassa tiimissä työskentelee kolme asiakaspalvelun ammattilaista, joten rutiinit ovat tulleet nopeasti tutuksi
ja työnkulku sujuvaksi.
Vapaa-aikanaan Maijan tapaa takuuvarmasti kirja kädessä. ”Hyvä kirjallisuus kiinnostaa, ja antaa ajatuksia”.

maan tätä toimenkuvaa ja jopa uudenlaisia konsepteja talon sisällä, kun tuotteet ja
asiakkaat tulevat tutuiksi. Yhtä tärkeää on
uudistaa Knaufin mielikuvaa – nythän me
olemme leimallisesti kipsilevytalo. Tosiasiassa tarjoamme hyvin laajan, teknisesti
laadukkaan tuotevalikoiman monenlaisiin
kohteisiin kylpyhuoneen lattiasta rapattavan
talon ulkoseinään”, Ari muistuttaa ja lupaa,
että näistä ratkaisuista kerrotaan tulevaisuudessa entistä aktiivisemmin.
Tällä hetkellä Ari kiertää kentällä tapaamassa asiakkaita ja jälleenmyyjiä. On olennaista hahmottaa, missä mennään ja mitä
kilpailijat tarjoavat. Se avaa silmät ja luo
pohjaa sille, mihin Knauf panostaa resurssinsa.
”Kilpailu on kovaa ja useissa tuoteryhmissä on eri kilpailijat. Se pitää meidät
liikkeessä ja tekee työpäivästä mielekkään.
Talossa on paljon osaamista, nyt se otetaan
täystehoisesti käyttöön, kun markkinoinnin
funktio korostuu”.
Vapaa-aikana Aria liikuttaa kaksi nopeajalkaista koiraa. ”Se on paras tapa nollata pää
työkiireistä, kun peuhaa ulkona ja haukkaa
happea”, vakuuttaa Ari.

» Innovatiiviset uutuudet

Kaikki hyvät ideat ovat
yksinkertaisia, todistaa
Knaufin uutuustuote SoundBoard. Se on kipsilevy, jonka
taakse on asennettu litteä,
laadukkaasti soiva kaiutin.
Levy voidaan asentaa tyylikkäästi seinään tai kattoon
täysin näkymättömäksi ja
turvaan ilkivallalta.
”Hauska uutuus, joka herättää aina
fiiliksiä ja kiinnostaa myös asiakkaita. Kyselyjä on paljon, sillä tällainen innovaatio
soveltuu moneen paikkaan”, kuvailee Sound
Boardia Knaufin tekninen asiantuntija Max
Tollander.
SoundBoard on tarkoitettu tiloihin, joissa
äänentoisto on olennainen osa tilasuunnittelua. Esimerkiksi neuvotteluhuoneet, julkiset
odotustilat ja myymälät tarvitsevat kaiuttimia. SoundBoard ratkaisee samalla kertaa
kaksi haastetta: ilkivallan ja arkkitehtuurin.
Julkisissa tiloissa ilkivalta on päivittäinen
riesa, joka on otettava huomioon. SoundBoardilla tätä murhetta ei ole. Ääni tulee
hyvälaatuisena kipsilevyn takaa, seinästä tai
katosta.
Toinen haaste on tilojen ilme – kovaääniset eivät todellakaan innosta arkkitehtejä,
jotka suunnittelevat viimeisteltyjä tiloja. Siihenkin SoundBoard on ratkaisu, koska sen
voi piilottaa luontevasti alaslaskettuihin kattoihin, yläpohjiin, väliseiniin, ulkoseiniin tai
erillisiin seinäkkeisiin.

Ei hifiä, mutta melkein
SoundBoard asennetaan seinän tai katon levytyksen yhteydessä. Valmis liitinosa liitetään
kaiutinjärjestelmään – siinä kaikki. Toistoalue
on 100 – 18 000 Hz ja nimellisteho 30 W. Äänikulma on laaja, koska lähetyssuunta on 180
astetta vaaka- ja pystysuunnassa. Suurissa tiloissa on hyvä ottaa äänisuunnittelija avuksi,
jotta kokonaisuus on paras mahdollinen.

SoundBoard
on kipsilevy,
joka soi!
”Emme tietenkään lupaa, että äänentoisto laadultaan kilpailisi high end -kaiuttimien
kanssa. Mutta toisaalta isot kaiuttimet eivät
takuulla mahdu piiloon seinän taakse”, kuvailee Max innovatiivisen SoundBoardin käyttökohteita.
Kun ensi kerran kuulet ääniä näkemättä
kaiuttimia, olet lähellä SoundBoardia!

Salaisuus on levyn takana, paljastaa
Max Tollander. 12,5 mm paksuinen levy
painaa 3,8 kg ja on kooltaan 625 x 500 mm.
Asennussyvyys on vain 30 mm. Normaalissa
huonekorkeudessa yksi SoundBoard kattaa
n. 30 neliömetrin alan.
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Case: As Oy Mäentorni

Huipulla tuulettuu

Aquapanel kestää kovassakin paikassa

Hangon keskustassa sijaitsevat kaksi kerrostaloa saavat
juhannukseksi uuden säänkestävän ulkoasun. Tuulettuvalla
levyrakenteella haetaan kestävää alustaa rappaukselle, jota
sijainti tuulisen mäen päällä koettelee kovalla kädellä.
Ratkaisu on Aquapanel Outdoor -levyjärjestelmä.
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Ennen levytystä talon runko sai lisälämmöneristeet.

Aquapanel Outdoor -levyt tarjoavat kestävän alustan rappaukselle.

Hankolaisen Asunto Oy Mäentornin
asukkaiden mahtavilla merinäköaloilla on
ollut myös huonot puolensa. Korkealla
mäen päällä sijaitsevien talojen rappaukset
ovat joutuneet koville kosteuden ja voimakkaan tuulen armoilla. Rakenteisiin päässeen
kosteuden vuoksi tornitalojen julkisivut oli
laitettava kokonaan uusiksi. Maalatun betonin tilalle rakenteeksi valittiin Knaufin tuulettuva levyjärjestelmä.
Juhannukseen mennessä valmistuvassa projektissa ulkoseinät on rakennettu
uudelleen koviin sääoloihin suunnitellun
Aquapanel Outdoor -levyjärjestelmän avulla. Erityisesti julkisivujen rappausalustaksi
kehitetty Aquapanel Outdoor on sementtipohjainen rakennuslevy vaativiin kohteisiin,
joissa tarvitaan lujaa, jäykkää ja säänkestävää
ulkopuolisiin rakenteisiin soveltuvaa levyä.
Teräsrankojen varaan kiinnitettyjen
Outdoor-rakennuslevyjen alla on riittävät
ilmaraot ja eristeet. Pientaloista tutun tuulettuvan rakenteen ansiosta mahdollinen
kosteus pääsee haihtumaan eikä vaurioita pinnoitetta. Pintamateriaaliksi valittin
Knaufin järjestelmään kuuluva kaksikerroksinen ohutrappaus.
Julkisivu-urakan toteutuksesta vastaa
pääkaupunkiseudun parvekesaneerauksiin
ja julkisivukorjaustöihin erikoistunut maalausliike PK-Urakointi Oy.
”Kohteessa on vain kahden tyyppistä
seinää, joten siinä mielessä kohde oli suhteellisen yksinkertainen toteuttaa”, kertoo
PK-urakoinnin toimitusjohtaja Jarmo
Ojanperä. Kuten talojen pinnoitteelle myös
työmiehille suurimman haasteen tarjosi
ankara sää. Poikkeuksellisen kylmä talvi ja
kovat tuulet viivästyttivät urakan etenemistä, mutta seinillä olleet Outdoor-levyt eivät
silti keleistä olleet moksiskaan.
Tavarantoimituksissa ei Ojanperän mu
kaan onnistuttu aivan parhaalla mahdollisella tavalla. Kaikki suunnitelman mukaiset
materiaalit eivät sisältyneet Knaufin järjestelmään, joten joitain toimituksia jouduttiin
hieman odottelemaan. Koska odottaminen
työmaalla on aina kallista puuhaa, Aquapanel-järjestelmää onkin parannettu vastaamaan entistäkin paremmin työmaiden
tarpeisiin ja nopeuttamaan rakentamista
entisestään.
Haasteista huolimatta työ valmistuu
ajallaan. ”Toinen puoli on valmiina ja toinen
valmistuu juhannukseen mennessä”, Ojanperä lupaa.

GIPSOLUTION 2/2010 | 13

Case: Voimatalo

Knauf toimitti suojelukohteen sisäkattolevyt

Voimatalo korjattiin alkuperäiseen
loistoonsa
Imatran Voiman pääkonttorina aikaisemmin tunnettu
Voimatalo Helsingin ydinkeskustassa on käynyt
läpi peruskorjauksen ja muuttunut nyt
tehokkaaksi toimistotilaksi.
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Arkkitehti Aarne Ervin suunnittelema Voimatalo Kampintorin laidalla edusti
valmistuessaan vuonna 1952 uusinta rakennustekniikkaa; mm. paikalla valetut betonirakenteet mahdollistivat ajan rakennuksista
poiketen vapaiden kerroskohtaisten pohjaratkaisujen toteuttamisen.
NCC:n hienovaraisesti peruskorjaama
Voimatalo on nyt moderni toimitalo, jossa
avo-, huone- ja kombikonttorit tuovat tilan
käyttöön tehokkuutta. Uusin talotekniikka
on piilotettu alaslaskettujen välikattojen sisään. Talossa on kahdeksan kerrosta ja vuokrattavia tiloja kaikkiaan lähes 10 500 neliötä.
Akustiikka ja suojelukohteen status
asettivat Voimatalon alakattolevyille omat
vaatimuksensa. Pääosa alakatoista voitiin kuitenkin tehdä avattavilla, piilolistaisilla Danoline-tuotteilla. Osaan katoista räätälöitiin
levyt mittojen ja pinta-rakenteiden mukaisesti – todella onnistuneesti, kuten valokuvat
todistavat.
Tuotepäällikkö Pekka Ruuska Knaufilta
kertoo, että yhteistyö suunnittelijoiden ja rakentajien kanssa sujui mallikkaasti. ”Ainutlaatuista kohdetta on mukava päästä tekemään
ja yhteinen sävel löytyi nopeasti. Lopputulos
on hyvä esimerkki Knaufin palvelu- ja toimituskyvystä”.
Knauf toimitti Voimatalon kaikki sisäkattolevyt. Talo on nyt valmis ottamaan vastaan
uudet käyttäjät funktionalismin ja modernismin hengessä.

Danoline – rei'itetyt
kipsiakustiikkalevyt

Korjaustöitä valvonut
Esa Vatanen rakennut
tajatoimisto Saraco
D&M Oy:stä on
tyytyväinen upeaan
lopputulokseen.

Akustinen rei'itys antaa ilmettä ja rakennetta sileälle kipsilevylle.
Rei'ityksellä voidaan korostaa tilassa
haluttua paikkaa, antaa tilalle suunta tai
rytmi – ja samalla huolehditaan tilan äänimaisemasta. Teknisten järjestelmäkattojen lisäksi saumattavat levyt mahdollistavat suurten yhtenäisten ja akustisten
pintojen sisustusratkaisut.
Danoline kehittää ja valmistaa kipsialakattoja, jotka vastaavat arkkitehtuurin
yksilöllisiin, ilmaisuvoimaisiin ja toiminnallisiin vaatimuksiin. Tuotteet täyttävät
markkinoiden korkeimmatkin vaatimukset akustiikalle, ympäristöystävällisyydelle, paloturvallisuudelle ja muotoilulle.
Danoline on osa Knauf-konsernia,
johon myös Knauf Oy kuuluu.
Tutustu >> www.danoline-fi.com
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» Yhteinen ympäristömme

Kipsiä
läheltä
luonnollisesti

Kuljettaja Jukka Kivimäki
ajaa viikoittain kipsilasteja
Knaufin Kankaanpään tehtaalle.
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Tiesitkö, että valtaosa Knaufin Kankaanpään tehtaalla käytettävästä kipsistä tulee suomalaisilta voimalaitoksilta. Tämä
voimalaitoskipsi on puhdasta raaka-ainetta parhaimmillaan.
Ja mikä olennaista, ekologista liiketoimintaa josta olemme
syystäkin ylpeitä!
”Voimalaitoskipsi saapuu meille kuudesta eri voimalasta, jotka sijaitsevat Porissa,
Naantalissa, Kristiinankaupungissa, Inkoossa
ja Vaasassa. Lasteja saapuu päivittäin, sillä kipsiä kuluu tonnikaupalla”, kertoo Knaufin laatu- ja ympäristöpäällikkö Pirjo Suikkanen.
Suikkasen mukaan voimalaitoskipsi on
puhdasta tavaraa, joka on sellaisenaan valmista raaka-ainetta. Jokaisesta lastista otetaan
näytteet, josta selviää mm. kosteus. Ennen
prosessiin menoa kipsi jauhetaan ja seulotaan
tasalaatuiseksi.

Ympäristö otetaan huomioon
kaikessa
Knaufin ympäristöjärjestelmän mukaisesti
kuljetukset hoidetaan mahdollisimman energiataloudellisesti. Kun rekka lähtee hakemaan
lastia vaikkapa Inkoosta Fortumin voimalasta, se vie samalla menolastin muuhun kohteeseen – esimerkiksi turvetta Porvooseen. Lava
tyhjänä ei ajella.
Hiilivoimalan savukaasujen puhdistuksen yhteydessä rikkikaasut johdetaan
kalkkikivilietteeseen, jolloin syntyy kipsiä.

Laatu- ja ympäristöpäällikkö
Pirjo Suikkanen tarkastaa laboratoriossa
jokaisen saapuvan kipsilastin näytteet.
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» Vieraileva kynäilijä

Kipsissä jo tuhansia
vuosia
Kalsiumsulfaattidihydraatti, rahvaanomaisemmin sanottuna
kipsi, sopii moneen tarkoitukseen. Kätevästi muotoiltavaa ja edukasta materiaalia käytetään niin hammasmuotteihin, lannoitukseen, kuin luunmurtumien korjailuunkin.
Ja jos sitä läntätään kahden kartonkipaperin väliin, saadaan tulokseksi
kipsilevyä: paloturvallista, akustisesti kätevää ja ääntä tehokkaasti eristävää
rakennusmateriaalia. Eikä siinä vielä kaikki.
Kipsillä on nimittäin maailmanhistoriassa ollut ylevämpiäkin käyttötarkoituksia kuin vilun karkotus tai ihmisjäsenten restaurointi.
Jos heittäydymme oikein pateettisiksi, voimme todeta, että kipsiin on
historian virratessa ikuistettu ihmishengen herkimpiä tuntemuksia aina
ikuisuuden kaipuusta maallisen rakkauden ja lihallisuuden ylistykseen.
Jo etruskit ja roomalaiset tekivät kipsivaloksia ja stukkotöitä, antiikin
kreikkalaisista tai muinaisista egyptiläisistä puhumattakaan.
Ikuisuuden valoa tavoitelleet egyptiläiset tapasivat levittää kipsimassaa
muumioiden puukotelojen päälle ennen maalauskoristelua. Ja kelpasipa arkinen kalsiumsulfaatti kuningatar Nefertitin jumalaisten piirteiden ikuistamiseenkin.
Suuria ja mahtavia ei pelkästään vangittu kipsiin, valtaapitävien tapana
oli myös koristella sillä asumuksensa. Kalkkimassan, kipsin ja liimaveden
sekoituksesta valmistetulla stukolla dekoreerattiin niin keisari Neron kultainen talo Domus Aurea
kuin keskieurooppalaiset barokkikirkotkin.
Kipsi kelpasi koristemateriaaliksi myös Keski-Amerikan intiaaneille ja muhamettilaisille. Jumalten valtakunnan kuvailua taiteessa onkin mahdotonta kuvitella ilman monokliinisen kidejärjestelmän myötävaikutusta. Eikä kipsiin ole Valtaapitävien tapana
kuvattu pelkästään tuonpuoleista, myös ihmiskehon tarkastelussa legenoli tapana koristella
daarinen mineraali on ollut apuri vailla vertaa.
Vanhimmat löydökset palautuvat jo neoliittisen ajan Jerikoon, jossa asumuksensa kipsillä
maagisissa rituaaleissa käytetyille pääkalloille oli muovailtu kipsistä kasvot.
Vanhin varsinainen kipsivalos on todennäköisesti Sakkaran pyramidista löydetty 4 400 vuoden
takainen kuolinnaamio.
Sittemmin valoksia on tehty niin elävistä kuin kuolleista, ja välillä jopa nyljetyistä
kanssaihmisistäkin, jotta lihassäikeiden salaperäinen leikki on saatu taltioitua mahdollisimman tarkoin.
Anatomisen tarkkailun ohella kipsiä on käytetty innokkaasti myös ihmiskehon
huumaavien muotojen iloluontoiseen ylistykseen.
Siihen onkin vuosituhansien saatossa valettu niin rohkeuden, viisauden kuin intohimon merkit.
Ihmissuku onkin jättänyt jälkensä kipsiin – tai toisinpäin. Emmekä puhu pelkästään
klassisen taiteen tai arkkitehtuurin saavutuksista. Jäljethän näkyvät kaikkialla.
Ajatelkaamme vaikkapa intohimon puuskasta kertovaa nyrkinmentävää reikää
matkustajakodin seinässä tai kipsilevyn vaimentamia rakastavaisten huokauksia naapurihuoneesta.
Perttu Häkkinen on RotterKipsi, liha ja henki kaikuvat toisistaan.
damissa asuva toimittaja,
joka kerää aineistoa filosofiaa
käsittelevään väitöskirjaansa.
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» Kuulumisia kentältä

K-rauta
uudistaa
myymälä
konseptiaan
K-rautojen uusi myymäläkonsepti vie
tuotteet lähemmäksi asiakasta. Yhteistyökumppaneille varatut esittelytelineet
jakavat tehokkaasti informaatiota, esittelevät uutuuksia ja kertovat käyttökohteista.
Tavoitteena on opastaa ja innostaa asiakasta valitsemaan oikeat ratkaisut uudis- ja
saneerauskohteeseensa. Ensimmäinen
pilottiratkaisu on nyt esillä K-rauta 75:ssa
Vantaalla.
K-rauta 75:n myymäläpäällikkö Jyri Hursti on
tyytyväinen Knaufin uuteen myymälätelineeseen.
Informaatiota on nyt selkeästi saatavissa.
”Tämä on tärkeä uudistus, josta hyö- muuttunut nopeasti muutamassa vuosikymtyvät kaikki – asiakkaat, tavarantoimittajat ja menessä. Tietoa kaivataan!
”Sen huomaa siitä, että asiakkaat tarvittietenkin kauppa. Kun valikoima suuri ja asiakaskunta tietotasoltaan hyvin erilaista, oli jo- sevat tuoteinformaatiota entistä enemmän.
tain tehtävä. Uudistuksen ideana on rakentaa Siinä mielessä tällaiset värikkäät, selkeät
tuoteryhmittäin infopisteitä, joissa merkittä- myymälätelineet tulevat varmasti tarpeeseen.
vimmät tavaratoimittajat esittelevät ratkaisu- Meille tämä kaikki näkyy siinä, että asiakkaat
jaan”, kertoo myymäläpäällikkö Jyri Hursti löytävät tarvitsemansa tiedon nopeammin ja
osaavat kysyä oiK-rauta 75:stä.
”Tuntuu, että asiakkaat
keaa tuotetta nouHursti on huomannut
omassa tarvitsevat entistä enemmän topihalla. Aikaisemmin hieman
työssään, kuinka
tuoteinformaatiota
jokaisesta asiasta
rakentamisen pejoutui pitämään
rustietämys
on
ostopäätöksensä tueksi”
pienen tietoiskun,
nuoremmalla asiakaskunnalla selvästi heikompaa kuin ennen. jos asiakas ei tuotetta tuntenut. Se vei tietysti
Aikaisemmin rakentamisen osaaminen ja kohtuuttoman paljon aikaa myyjiltämme”,
käsillä tekemisen taito kulkivat perintönä Hursti summaa uudistuksen edut.
isältä pojalle. Nyt tuntuu, että tuo perinne
Knauf esittelee telineessään 9 erilaista raon katkeamassa. Toki myös rakentaminen on kennuslevyään, joita rakentaja yleisesti tarvit-

see. Mukana on tuotteet, joilla onnistuu seinien, kattojen, lattioiden ja kosteiden tilojen
rakentaminen sekä palosuoja- ja tuulensuojalevyt. Mallipalat ja tuotetiedot helpottavat
oikean levyn valitsemisessa. Telineen alapuolella ovat tuote-esitteet.
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Julkisivuratkaisut

Outdoor

AQUAPANEL® Outdoor

Turvallinen
tuulettuva
rakenne!

Julkisivurappausjärjestelmä
Julkisivurappausjärjestelmä
®
AQUAPANEL
sementtilevytekniikka
on joon
vallannut
osan osan
Euroopan
markkinoista
®
AQUAPANEL
sementtilevytekniikka
jo vallannut
Euroopan
markkirakennuksien
suunnittelun
ja
rakenteiden
osalta.
Knauf
USG
Systems
tarjoaa
inoista rakennuksien suunnittelun ja rakenteiden osalta. Knauf tarjoaaarkk
arkki-

tehdeille,
suunnittelijoille
ja rakentajille
testatuntestatun
julkisivurappausjärjestelmän
raskaitehdeille,
suunnittelijoille
ja rakentajille
julkisivurappausjärjestelmän

Kosteuden ja sääolosuhteiden kestävyys
• Merkittävä
kehitysaskel
sementtilevytekniikan
alalla
Turvallinen
tuulettuva
rakenne
• Vedenkestävyys – ei turpoamista tai murenemista

Nopea ja helppo asentaa

• Kosteuden ja sääolosuhteiden kestävyys

Iskunkestävä

• Testattu jäätymis-sulamistestissä

Palamatonja turvallinen
• Iskunkestävä
• Palamaton

denraskaiden
tiili- ja muiden
julkisivuverhouksien
tilalle. Järjestelmä
tiili- muurattujen
ja muiden muurattujen
julkisivuverhouksien
tilalle.mahdollistaa
Järjestelmä
laadukkaat
korkeatasoiset
julkisivuverhoukset
ja soveltuu erityisestijapuurunkoisiin
mahdollistaa
laadukkaat
korkeatasoiset julkisivuverhoukset
soveltuu erintaloihin
sekä muihin
ulkoverhousprojekteihin
omaisesti
myös puurunkoisiin
taloihin. edullisin asennuskustannuksin.
® sementtilevy
®
AQUAPANEL
on kestävä
rakennusmateriaali,
joka antaa kiinteän
sementtilevy
on kestävä
ja turvallinen rakennusmateriaali,
AQUAPANEL

ja kuivan
alustan
koviakin
sääolosuhteita
kuten voimakasta
tuulta,kuten
sadetta
ja
joka antaa
kiinteän
ja kuivan
alustan koviakin
sääolosuhteita
voima-

kasta
tuulta,Ulkoseinärakenne
sadetta ja lunta vastaan.
tehdään
lunta
vastaan.
tehdäänUlkoseinärakenne
tuulettuvana rakenteena
ja tuulettuvana
se voidaan
rakenteena
se tavoin.
voidaan pinnoittaa monin eri tavoin. Saumaton sementtipinnoittaa
moninjaeri
levyseinä on erinomainen rappauksen pohjaksi.
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